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TISKOVÁ ZPRÁVA
V Liberci dne 8. července 2010

Výstava o Jizerských horách byla zahájena

Ve středu 7.července 2010 byla v IQ Parku v centru Babylon v Liberci zahájena výstava zaměřená na
Jizerské hory. K vidění je denně od 10 do 20 hodin až do konce prázdnin.
Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor ve spolupráci s Lesy České republiky, s.p., Správou
CHKO Jizerské hory a libereckým IQ Parkem připravila tuto výstavu v návaznosti na soutěž pro
školní kolektivy s názvem Voda a kamení v Jizerských horách. Jejím cílem bylo vyrobit plastiku z
libovolného materiálu na zadané téma. „Chtěli jsme touto formou u dětí povzbudit zájem o Jizerské
hory, zvláště o jejich fenomény, ke kterým voda a kamení bezesporu patří. Díla dětí byla natolik
zdařilá, že jsme se rozhodli je představit i široké veřejnosti.“
Na návštěvníky tedy čeká pohled na krajinu Jizerských hor nejen očima dětí, ale i objektivy fotografů.
K vidění jsou fotografie Libora Dostála, který se zaměřuje na živou přírodu. Na krajinu a její proměny
se ve druhé části expozice soustředili profesionální fotografové jako například Jiří Bartoš, Bohumil
Jakoubě, Miloslav Kalík, Miloš Kirchner, Zdeněk Lín, František Mrva, Jan Pikous ml., Jan Veselý,
Wolfgang Ginzel a Siegfried Weiss. Návštěvníci budou moci shlédnout krátký film o Jizerských
horách, prohlédnout si ptačí budky, či obří vosí hnízdo a zkusit poznávat dřeviny, či horniny podle
hmatu. Všichni si mohou v krátké anketě ozkoušet své znalosti o tomto území a mít tak možnost
vyhrát cenu v podobě Knihy o Jizerských horách s vlastnoručním podpisem Miloslava Nevrlého.
Každý může také prostřednictvím „Stromu vzkazovníku“ zanechat našim Jizerkám vzkaz. Poutavou
formou je zde vyobrazen životní cyklus lesa od jeho výsadby až po vytěžení vzrostlých stromů.
Výstava je doplněna řadou zajímavých poznatků nejen o Jizerských horách samotných, ale i o
přírodě jako takové. Pro všechny je též připravena řada informačních letáčků.

Více informací:
Ondřej Petrovský, ředitel Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor,
tel.: 605 701 503, e-mail: jizerky@ecn.cz, www.jizerky.ecn.cz
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Pomozte nám pomáhat Jizerským horám a jejich okolí…

